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Z českých mlýnů – Dramatický odbor TJ Sokol Suchdol, 4. 6. 1933 (z archivu Ladislava Lašky)

Suchdolské ochotničení

Bůh ví, kdy se
zbavíme těch
svých nepěkných
vlastností – dnes
naplano bouříme,
zítra to chceme
zakřídovat poddajností a jedno
i druhé je stejně
neupřímné.
Karel Havlíček Borovský,
básník a novinář
(1821–1856)

editorial/pozvánky
OS BETLÉM, MČ PRAHA-SUCHDOL,
SDH SUCHDOL, SUCHDOL SOBĚ, Z.S.

Vážení čtenáři,
v posledním letošním čísle Suchdolských listů najdete bilanční zamyšlení pana starosty nad uplynulým rokem, článek – pozvánku
na aktuální výstavu Suchdolské
ochotničení s řadou unikátních archivních snímků i rozhořčený fejeton o problémech se psy a hlavně
s jejich pány.
Dále pak informační starostenský rozhovor o probíhajících
stavbách na Suchdole i architektonické soutěži o podobě nového
hřbitova u kaple svatého Václava,
článek o setkání klientů denního
stacionáře Horizont s rodinnými
příslušníky v Komunitní zahradě
a drobné zprávy o letošních Alšovinách a suchdolském sportování.
Tradičně si také můžete přečíst
redakčně neupravované názory
zastupitelů i reakce na ně. Jako
obvykle pak přinášíme nejdůležitější body z jednání zastupitelstva
a rady MČ – kompletní zápisy můžete v případě zájmu či potřeby
najít na webových stránkách MČ.
Obsáhleji informujeme o projektu Zdravý podzim a přečíst si
můžete také důležité technické informace k lednové prezidentské
volbě. Šperkcyklace je název další suchdolské výstavy, o jejíž náplni i vernisáži přinášíme alespoň
to nejdůležitější.
Zveme Vás také na řadu adventních, vánočních i povánočních akcí a přinášíme rovněž významné informace o charitativní
Tříkrálové sbírce. Dočtete se také
o uvítání nových občánků a důležité novinky od hasičů i z našich škol.
Přeji Vám všem v dnešních rozbouřených politických vodách
požehnané a klidné prožití vánočních svátků a také vše dobré
v novém roce 2018.

Pavel Hlavatý

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
U SPOLEČNĚ VYTVOŘENÉHO

SUCHDOLSKÉHO
BETLÉMA
V SOBOTU 2. PROSINCE 2017
v 15.30 HODIN
U SMRKŮ PŘED RADNICÍ
NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ
VYSTOUPÍ:
Medvědí band s píšťalkami
MŠ Gagarinova
Pěvecký sbor MIKEŠ
ZŠ Mikoláše Alše
stánek domova Horizont
občerstvení
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Setkání s Biblí
a koledami
U BETLÉMA NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ
24. prosince 2017 ve 22 hodin
Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
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z radnice/z historie Suchdola

Aby se nám na Suchdole žilo dobře...
Letošní rok byl v Suchdole a v Sedlci rušný: stavěla se kanalizace, plynovody, obnovovaly se vodovody, rekonstruovala se Kamýcká, zatím bez osvětlení přechodů, to přibude snad v příštím roce, neuspěli
jsme u soudu s okruhem, začala rekonstrukce školní
kuchyně, do školy nastoupily tři první třídy a do mateřských škol se dostaly i listopadové děti, na louce
za Palpostem vysázeli novomanželé Trčkovi sad s padesáti ovocnými stromy, které obdrželi od svatebčanů, a po dobu pěti let se o tento veřejný sad bude starat spolek Na ovoce, začali jsme připravovat hřbitov
u kaple sv. Václava, byl opraven chodník na Suchdolské, stoupl počet letadel, a tím i hluk nad Suchdolem,
nepodařilo se zahájit rekonstrukci ulic Nad Spáleným
mlýnem a U Myslivny, protože se nejdřív musí vyměnit kabely a potrubí, děti si na Suchdolském náměstí
užívají trampolínu vybudovanou v rámci prvního par-

ticipativního rozpočtu, obědy seniorům rozvážíme autem na elektřinu atd. Něco se podařilo lépe a něco hůře, než jsme si představovali.
Tak to v životě chodí: máme nějakou představu,
plán či úkol, ale věc se nedaří. S tím se potýkal už
Abrahamův syn Izák, jak je to popsáno v Bibli, v první
knize Starého zákona, kterému se opakovaně nedařilo založit místo, kde by se mohl usadit a žít. Až napotřetí vyhloubil pro živobytí důležitou studnu s vodou,
kterou by mu odpůrci nezasypali pískem nebo o ni jinak nepřišel.
Milí suchdolští a sedlečtí spoluobčané, děkuji Vám
všem za spolupráci v končícím roce 2017 a přeji Vám
dobrý rok 2018, ať se Vám daří doma i v práci, ať se
Vám daří realizovat Vaše plány, ať se nám na Suchdole a v Sedlci žije dobře.
Petr Hejl, starosta MČ

Suchdolské ochotničení

První divadelní soubor v roce 1901,
Antonín Sadílek sedící uprostřed

Písmákova dcera – Jednota proletářské tělovýchovy, 2. 5. 1928
(z archivu Jaroslava Kozáka)
Jak se kulturně žilo v naší obci v době
bez televize, bez dnešních moderních
možností?
Z objevování nových střípků z historie Suchdola je zde námět, který si
zasluhuje pozornost – ochotnické divadlo v Suchdole.
Jedním z raných počinů, vedoucích k rozvoji ochotničení, bylo
v roce 1895 založení Stolní společnosti Kos v hostinci Josefa Hálka
– později U Šíchů. Spolek se poté
přejmenoval na Probuzení a v ro-

ce 1901 na Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost pro
Sukdol a okolí.
A v tomto roce bylo sehráno první ochotnické představení, hra Pán
z Memotok.
Prvním režisérem byl Antonín Sadílek. Ten později zahynul v první světové válce a jeho jméno je uvedeno
na pamětní desce ve staré budově základní školy.
Zachovala se fotograﬁe prvního divadelního souboru.
www.praha-suchdol.cz

Přírodní divadlo, Spálený mlýn, 1920
Přeskočím dobu rozvoje ochotnických souborů. Jen připomínám, že
od roku 1901 do roku 1966 zde působilo šestnáct souborů a bylo hráno 320 (doposud zjištěných) her. Ale
o tom jindy.
Důležitým zdrojem informací o této době je divadelní kronika, kterou
napsal Miloš Tichý. Psal ji v letech
1954–1965.
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z historie Suchdola

Miloš Tichý (1900–1992), autor divadelní kroniky

Zkrocení zlé ženy – Osvětová beseda, 24. 11. 1961
(z archivu Jarmily Mlejnkové)

Žijí mezi námi bývalí aktéři, herci suchdolského ochotničení a jejich potomci. Mají stále na co vzpomínat. Hlavně díky těmto zdrojům bylo možné sestavit výstavu
Suchdolští ochotníci, která od 5. listopadu 2017 probíhá
na radnici a potrvá do 31. ledna 2018.
Na vernisáži výstavy bylo možné vyslechnout zajímavé
a dojemné vzpomínání.
Paní Eliška Kosová, roz. Tichá, vzpomínala na svá vystoupení a své kolegy. Hrála v souboru Sokol a Osvětová beseda (o tom také napsala článek v Suchdolských listech č. 2/2016, str. 34, 35 – Jak jsme hráli divadlo).
Mnozí si vzpomenou na Išku Prchalovou, členku souboru Sokol a Osvětová beseda. O ní vyprávěla její dcera, paní Jarmila Mlejnková. Pan Vladimír Kodeš připomněl svého dědu Rudolfa Kopřivu. Ten se zasloužil o vybudování
prvního přírodního divadla ve Spáleném mlýnu. Pan Bohumil Sommer, vnuk herečky souboru DTJ Marie Břicháčové, přečetl úryvek z jejího vzpomínání, který je uveden
i v divadelní kronice.
Od roku 2004 oživuje tradici soubor Ochotní Suchdolníci.
Přijďte si na výstavu připomenout a dozvědět se něco
o suchdolském ochotničení.
Josef Jánský, www.historiesuchdola.cz

Dívá Bára – Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl, září
až listopad 1940 a červen 1941 (z archivu J. Mlejnkové)

PAMĚTNÍCI HISTORIE SUCHDOLA ZA PODPORY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA–SUCHDOL A OCHOTNÝCH SUCHDOLNÍKŮ
SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU:

116 LET DIVADELNÍCH SPOLKŮ NA SUCHDOLE

Srdíčko z lásky – Spolek divadelních ochotníků
J. K. Tyl, 25. 12. 1939 (z archivu Ladislava Lašky)
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Výstava potrvá do 31. ledna 2018, otevřeno denně dle otevírací doby úřadu.
Zastávka Internacionální (bus 107, 147, 160, 359), Suchdolské náměstí 3.
Výstavu připravili: Josef Jánský a Bohumil Sommer
za pomoci kurátorky Jitky Hlaváčkové
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mělo by Vás zajímat

ACH JO! aneb článek,
který nikoho nebaví psát
(ale přečíst by si ho měl každý)
Konečně sobota! Venku neprší, což
znamená, že si můžu vzít ty nové adidasky s barevnou podrážkou. JUPÍ!
Že prý jsou sváteční, „hodobóžový“,
jak říkáme u nás doma. Slavnostně je vytahuji z botníku a rozvazuji
tkaničky. Ještě voní jako v obchodě.
Vklouznu do nich a vychutnávám si
ten těsný měkký pocit kolem chodidel. To mám na nových botách moc
rád. Než je teda vymáchám v první
kaluži…
Ale dneska si dám pozor. Protože!
Protože z věšáku sundávám i novou
větrovku. Je bleděmodrá s červeným
Spidermanem nad levou kapsičkou.
Mně se teda víc líbila ta, co měla
na zádech zeleného závoďáka, ale paní prodavačka povídala něco o tom,
že tuhle bundu si tu kupují všichni,
tak jsme ji nakonec nevzali. Ale tahle
bleděmodrá je taky fajn. A má super
velký kapsy, kam se dá nacpat minimálně pět velkých kamenů a pár
kaštanů k tomu.
Venku je příjemně, míříme podél lesa směrem k poli. Tyhle procházky mám rád, na skalní vyhlídce
vždycky počítáme vlaky a… „A sakra! Stůj, ani se nehni!“ zařve máma
a s očima vykulenýma zírá na zem.
Opatrně zvedám jednu nohu a tam,
na botách, na mých nových barevných VOŇAVÝCH adidaskách je na-

lepenej velkej hnědej SMRADLAVEJ
bobek! Máma tomu říká jinak a nadává. Taky bych nadával, ale můžu
jen brečet. Proč? Proč se tohle stává vždycky zrovna mně? Máma mi
drhne botu o trávu a brebentí něco
o bezohlednosti a taky o bezmoci.
Utírám nudli a ptám se jí, co to slovo znamená.
„Bezmoc? To je pocit, když chceš
třeba sundat létajícího draka ze stromu, ale neumíš lézt po stromech
a žebřík nemáš. Nebo třeba když
chceš, aby byly chodníky a les bez
bobků, ale nevíš, jak to těm pejskům
říct.“
„A nemůžeš to říct těm lidem, co
ty pejsky venčí?“ ptám se logicky.
„Ti páníčkové to vědí, je to jejich povinnost a taky lidská slušnost. A navíc jim to připomínáme. Třeba cedulkami, pytlíky na bobky, někdy o tom
i píšeme do novin. Někdy marně.“
„A proč se tím pak neřídí, ti páníčkové?“ už to teda vyloženě nechápu.
„Protože jim to je asi jedno, Matýsku,“ uzavírá máma s povzdechem.
Ťapeme směrem ke skalám. Na poli
přeskakujeme krtince a hrajeme na
honěnou.
Bác! Letím po zádech rovnou do
té největší krtiny. Nade mnou stojí obluda. Začnu křičet a strašně
se bojím. Má obrovské zuby a tlus-

tý krk. Máma mě popadne a zahaleká na pána: „Můžete si ho laskavě
zavolat?“
„Nebojte, nic mu neudělá, má děti rád,“ směje se ten pán, „viď Bobíku?“ Bobík má asi metr a půl, a to
minimálně, protože i když stojím,
je vyšší než já. Srdce mi buší jako
splašené. Maminka se s pánem ještě chvíli dohaduje, načež zase řekne
něco sprostého, z čehož rozumím
jen slovům „prosím“ a „na vodítku“.
A máme po procházce. Bundu
mám celou zašpiněnou a oslintanou.
Boty už taky nejsou „hodobožové“.
Ach jo. A přitom jsem se tolik snažil
a dával si na ně opravdu nejvíc největší pozor. Doma je vydrbeme kartáčkem s mýdlovou pěnou. Tak jako
holínky včera. Vlastně jako skoro každý den po procházce Suchdolem.
ACH JO.
Zkuste se někdy na svět podívat
dětskýma očima. Buďte ohleduplní, vy, kdo jste se to ještě nenaučili. Uklízejte po svých psech. Vždyť
na tom přece není nic tak strašně
těžkého… My se rovněž snažíme vést
svoje děti k lásce k přírodě a k respektování zvířecích práv. A vzájemný respekt někdy postačí k tomu,
abychom se tu cítili dobře.
Pavla Bradáčová

Děkujeme,
že po svých
mazlíčcích
uklízíte!
www.praha-suchdol.cz
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z městské části

Kanalizace, hřbitov
a nová hala
rozhovor se suchdolským starostou
Na Suchdole je teď hodně bagrů,
o jaké stavby jde?
Na Budovci a v Horním Sedlci probíhají nyní dvě stavby splaškové kanalizace. Ta v Horním Sedlci, kde je
investorem městská část, se chýlí
ke konci. Montují se čerpadla a další
zařízení v čerpací stanici a koncem
listopadu bude probíhat kolaudace.
Pak se budou moci na kanalizaci připojovat nemovitosti.
A ta druhá stavba?
Jejím investorem je hlavní město
Praha a provádí ji společnost Alstap.
Stoky v ulicích Májová, Lysolajská
a přilehlých jsou již zkolaudovány
a nemovitosti se do nich mohou napojovat. Bohužel situace v Kamýcké
a přilehlých částech ulic je výrazně
horší, chybí postavení hlavního řadu.
V projektu je kvůli velkému zahloubení (přes 7 metrů) navržena výstavba stoky a odboček protlakem. A zde
je problém s dodatečným formálním
začleněním vyhloubení startovacích
šachet jako důlní dílo.
Můžete ten problém alespoň stručně popsat?
Přestože stavbu lze dle připraveného projektu bez velkých změn realizovat, ﬁrma Alstap za to požaduje
o několik milionů víc, než dala v nabídce. Přes naše opakované urgence
stále neexistuje dohoda mezi dodavatelem a investorem, kolik to bude stát, a bohužel stále nevíme, kdy
se stavba rozběhne. Je to nepříjemná situace, protože několik desítek
domů se, na rozdíl od jejich sousedů, nemůže připojit na kanalizaci.
Na Suchdole jsou ale teď, kromě
obou zmiňovaných, realizovány ještě další stavby…
V Horním Sedlci a na Budovci se pokládají nové rozvody vody a plynu.
Výstavba plynovodů skončí koncem
listopadu, rekonstrukce vodovodů budou probíhat i příští rok.
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Kdy se bude stavět suchdolský
hřbitov?
Architektonicko-krajinářská projektová soutěž na Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava skončila počátkem října. Zadán byl návrh pojetí
veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, kaplí sv. Václava a přilehlé přírodní rezervace Údolí Únětického potoka. Obdrželi jsme jedenáct
návrhů a porota 4. října 2017 udělila dvě ceny a autoři dalších dvou
návrhů získali odměny. 1. cenu získal návrh č. 7 autorů MgA. Václava Šuby, MgA. Jakuba Červenky
a Ing. arch. Martina Rosy a 2. cenu
získal návrh č. 3 autorů Ing. arch. Ivana Gogoláka, Ing. arch. Lukáše Grasse,
Ing. et Mgr. Evy Jeníkové, Ing. Magdaleny Smetanové a Ing. Zuzany Bečvářové. Odměny získal návrh č. 8
autorů: Ing. arch. Adama Vilímka,
Ing. arch. Šárky Ullwerové, Jitky Ullwerové a Ing. arch. Václava Matějky a dále návrh č. 1 autorů Ing. Vladimíra Sitty, Ing. Terezy Havránkové
a Bc. Martina Smoly. (Tituly doplněny
podle dokumentace, pozn. red.)
Můžete nějak přiblížit vítězný návrh?
Ocitoval bych jeho ohodnocení porotou: Návrh citlivě reaguje na krajinnou situaci i širší urbanistické vazby
a uměřeným způsobem je akcentuje
a zhodnocuje. Historická kaple se stává pomyslným středobodem, aniž by
tato její role byla zdůrazněna nepřiměřeným monumentalizováním nebo
jinými neadekvátními zásahy. Hřbitov
je umístěn při jižní straně cesty a jeho
kompozice reaguje jak na její průběh,
SUCHDOLSKÉ
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tak na všudypřítomné průhledy, které jsou jednou z nejpůsobivějších kvalit vybrané lokality. Součástí návrhu
je i architektonický koncept náhrobků jednotlivých hrobových míst, který
zaručuje postupné vytvoření harmonického celku, jak představuje naznačená koncepce postupného rozšiřování hřbitova.
Výsledky soutěže včetně všech
návrhů jsou zveřejněny na webových stránkách MČ, resp. soutěže: www.suchdol-hrbitov.cz. Během
příštího roku by měla být připravena a projednána stavební dokumentace a nový hřbitov by se mohl začít
stavět asi v roce 2019.
V září schválilo zastupitelstvo nákup pozemku za sokolovnou, co
se tam má stavět?
Ve škole stále roste počet žáků,
a proto tam v posledních letech provádíme stavební úpravy s cílem rozšířit prostory pro třídy. Škola má ale
nyní pouze jednu tělocvičnu, jeden
malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým
povrchem. Tyto prostory bohužel pro
regulérní výuku tělocviku nestačí,
proto městská část požádala hlavní
město Prahu o dotaci na nákup pozemku za sokolovnou. Obdrželi jsme
18 milionů korun, a abychom pozemek mohli koupit, musíme dát tři miliony z našeho rozpočtu.
Jaká je rámcová představa o podobě chystaného objektu?
Nyní je nastolena otázka, jak má nová
hala vypadat, jestli má být multifunkční, aby ji škola a městská část mohly
využívat pro větší setkání, jak velké
prostory mají být věnovány třídám
družiny či klubovnám pro suchdolské spolky apod. Rozsah stavebního
programu zatím není určen. Budeme
rádi, pokud nám do konce letošního roku zašlete své návrhy na e-mail:
podnety@praha-suchdol.cz.
-red-
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Babí léto a dravci
v komunitní zahradě

Denní stacionář Horizont pořádal už
třetím rokem setkání svých klientů
a jejich ratolestí. Naše klientky nám
o svých vnoučatech a pravnoučatech průběžně vyprávějí, zřetelně jim
na nich záleží a rády se jimi „pochlubí“. Před třemi lety nás napadlo
uspořádat setkání, během něhož by
se naše klientky mohly setkat a blíže
seznámit s potomky (a jejich potomky) svých stacionářských kolegyň.
Během roku k tomu není moc příležitostí a času. „Děti“ své rodiče do stacionáře přivezou a už peláší plnit své
pracovní povinnosti (a snad i radosti). A odpoledne je zase jen v letu vyzvednou a zase pádí věnovat se svým
domácím úkolům.
Snažíme se tedy aspoň jednou
do roka strávit odpoledne s klienty, jejich dětmi a „pradětmi“ společně a akčně. Někteří klienti nemají už
vnoučata v „hravém“ věku a pravnoučata jsou v nedohlednu. Proto
aby setkání bylo živější, posílí dětské
účastníky i ratolesti některých členů
personálu a dalších lidí, kteří se kolem Horizontu pohybují.
Náplní tohoto setkání jsou vždy
nějaké hry a „soutěže“ (přičemž je
jasné, že o vítězství nikomu nejde).
Účastníky rozdělíme do skupinek tak,
aby v každé byl nějaký ten senior, nějaké to dítě a také někdo v „produktivním věku“. Personál připraví něko-

lik stanovišť s různými soutěžemi či
atrakcemi. Každá ze skupinek pak navštíví každé stanoviště a každý se zapojí podle svých možností.
Nejmladším účastníkům bývá kolem roku a nejstarším kolem devadesáti, ale krásně si spolu rozumějí. Byla i situace, kdy jeden účastník
byl během jednoho ročníku „Babího
léta“ (jak celé akci říkáme) přítomen
v prenatálním stadiu a za rok jsme si
ho mohli všichni pochovat.
Důležitou částí je kromě hrátek také prosté „bytí spolu“, kdy sedíme
u stolu a všechny čtyři generace si
„jen“ povídají.
První ročník proběhl na zahradě Horizontu, ale v takovém množství účastníků to bylo malinko stísněné a ani ten kůň, kterého jsme
si sem pro oživení celé akce přivedli, neměl dostatečný výběh. Proto
jsme se v následujícím roce přesunuli
do komunitní zahrady, kam rádi chodíme v průběhu celého roku a kde je
prostor nesrovnatelně větší a je tam
množství využitelných herních i přírodních prvků.
V letošním roce jsme chtěli akci
nějak oživit. Pozvali jsme sem tedy
manžele Kolomazníkovi ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy
PANTHEA. V lednu měli v Horizontu
mimořádně zajímavý program o sovách, kdy k nám přivezli asi deset
www.praha-suchdol.cz

živých sov různých druhů. Ty nám
plachtily po jídelně, mohli jsme si je
zblízka prohlédnout a nechat přistát
na ruku apod. V létě jsme byli v záchranné stanici na exkurzi, která také byla moc zajímavá.
Na základě těchto zkušeností jsme
pozvali PANTHEU na naše Babí léto
a ve snaze přispět k suchdolskému
kulturně společenskému dění jsme jejich vystoupení zařadili na závěr akce
a účast nabídli i místní veřejnosti.
Bohužel jsme termín celé akce domluvili až po závěrce Mozaiky, takže
tam setkání s dravci nebylo uvedeno.
Ale i na základě pouhých sedmi letáčků na veřejných vývěskách se komunitní zahrada slušně zaplnila a věříme, že nikdo z přítomných nelitoval,
že přišel. Vidět tolik dravců z takové
blízkosti se hned tak nepodaří a orli a supi létají metr nad hlavou také
jen málokomu. Navíc pan Kolomazník
o svých opeřených svěřencích mluví
zajímavě i vtipně, takže se snad nikdo
nenudil. Někteří odvážlivci si mohli
nechat dravce přistát na ruce, udělat
si s nimi „selfíčka“ apod.
Navzdory tomu, že babí léto se letos nějak nevydařilo, tak „Babí léto“ Horizont se povedlo a navíc s bonusem pro široký okruh zájemců,
které dravci do komunitní zahrady
přilákali.
Jiří Přeučil
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TJ Sokol Praha
Suchdol – Sedlec
Místní Sokol byl dlouhou dobu nečinný a lidé se mu spíše vyhýbali,
ale kdeže loňské sněhy jsou – Sokol
se pomalu, ale jistě snaží vstát z popela a jeho ambicí je být sportovním centrem naší krásné městské
části. Bude to stát hodně sil a času, ale už teď se dějí velké věci – nové kroužky a možnosti sportovního

vyžití pro děti i dospělé. Dnešní Sokol nabízí kurzy sebeobrany, stolní
tenis, kruhové tréninky, cvičení rodičů s dětmi, tančení s dětmi v šátku a tím se nekončí. Do budoucna
je v plánu zařadit mezi kroužky například i baletní hodiny. Sokol má
na území Suchdola letitou tradici
a na té chce nově budovat. Pro lep-

ší komunikaci a přístupnost informací je nově zřízena i facebooková
stránka, kde lze najít aktuální informace. Doufáme, že si k nám najdete
cestu a společně bude aktivně trávit čas. Sportu zdar a tomu suchdolskému obzvlášť!
Karolína Zoubková

JUDO na Suchdole

Výuka juda má na Suchdole svoji tradici. Prvním judistickým krůčkům se děti naučí na baby judu
v mateřské škole, pak pokračují
v kroužcích na škole základní, kde
se učí všeobecným základům, které pak mají možnost následně pro-

hloubit v oddílech. Oddíl na Suchdole funguje již osmým rokem
a za tu dobu jím prošel velký počet
nadějných judistů.
Judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte a organizací UNESCO je
doporučeno jako nejvhodnější sport

pro děti. Judo učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání a také
trpělivosti.
Více informací na www.judoprodeti.cz nebo na www.zssuchdol.cz/
krouzky/
-mv-

6. ročník Suchdolských
Alšovin
Je 13:30, sobota 23. září a realizační tým Alšovin jako vždy trne, jestli
vůbec někdo dorazí a jestli všechno
snažení nebylo zbytečné. Vše je nachystané, dofukuje se skákací hrad
a počasí zatím taky drží, takže nezbývá než doufat. Ve 13:55 začínají
chodit první lidé, tehdy začne padat
všem kámen ze srdce a organizáto-
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ři se začínají uvolňovat. I letos vyšlo počasí na jedničku a první kapka
deště spadla až s oﬁciálním ukončením akce. Program byl bohatý a děti se mohly pořádně vyřádit. Kolem
21:00 máme uklizeno a říkáme si,
že už snad další ročník nedáme, ale
nakonec únavu přebije euforie a už
plánujeme, co musíme příští rok vySUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2017

lepšit a doladit. Alšoviny se stávají suchdolskou tradicí a letošní rok
byl obzvlášť hravý a povedený, takže doufáme, že se sejdeme i na přesrok. Na fotky a video se můžete podívat na FB stránkách Suchdolských
Alšovin. Všem moc děkujeme.
Karolína Zoubková

zveme Vás

16:30 – 20:00 na Suchdolském náměstí

Co Vás čeká?
Každou půlhodinu úžasná videomappingová
pp g projekce
p j
Setkání s Mikulášem, čertem a andělem
Vystoupení pěveckého sboru MIKEŠ
dětských kreseb
Interaktivní projekce
p j
Veselé soutěže pro děti
Čertovská polévka
p
a a mnoho dalšího občerstvení
obče

Po dobu konání akce bude uzavřena doprava
na ulici Internacionální a přesunuty zastávky autobusů.

Generální partner
NAUSUS, s.r.o.

Technické zajištění
Panasonic Marketing Europe, GmbH
FAST ČR, a.s.

Ve spolupráci

Za podpory

powerprint, s.r.o.
CYKLOADAM s.r.o.
p. Jiří Škoda

MČ Praha-Suchdol
Hasiči Suchdol
ZŠ Mikoláše Alše
MŠ Gagarinova
MŠ K Roztokům

www.praha-suchdol.cz

9

názory zastupitel ů

Falešná kočička, falešný hejl...
Děkujeme vám za vaši důvěru, díky
které v podzimních parlamentních
volbách ANO na Suchdole vyhrálo.
Děkujeme, že jste nenaletěli falešným a pokryteckým heslům, které
vykřikují, že se bijí za pravdu, ale bijí
se jen za své dlouholeté pozice.
Zjevně vás víc oslovilo heslo „změnu dotáhneme“ než tradiční strany,
které dokola opakují své falešné námluvy, ale svatbu s vámi nevystrojí.
Jejich nezodpovědné chování po
volbách to potvrzuje.
Každý poslanec byl poslán voliči
vytvořit vládu a parlament a starat
se o dobrou životní úroveň VŠECH.
Nám voličům je jedno, kdo s kým
mluví, a kdo ne.
Chceme klid a jistotu a dospělé
chování od poslanců.

Vypadá to, že jim šlo pouze o zazimování v Parlamentu, kde se v teplíčku a v opozici plánují utábořit a mít čas a střechu nad hlavou
na své kšefty.
Pokud rozpoutají nové volby, tak
rozhází vaše peníze na dálnice, nemocnice, chodníky před vaším domem i na kanalizaci.
My daňoví poplatníci zaplatíme
jejich ješitnosti, pýchu a neochotu
pracovat.
Nikdo neměl na billboardu nápis
„zvolte mě a já si na čtyři roky beru
v Parlamentu dovolenou“.
Je to falešná hra. Falešně se ukrývají za hodnoty a vymyšlenou solidnost.
Jako náš pan starosta. Jezdí na
kole s výrazem nositele a strážce
hodnot.
Zase faleš! Doopravdy mu jde
jen o to, jak který nestavební poze-

mek proměnit ve stavební a vydělat
na tom.
Falešně občany straší okruhem
POD Suchdolem, který se Suchdola
prakticky nedotkne. Falešně radostně teď kupuje atletický ovál pro školu, a přitom před rokem hlasoval
proti(!) a nadržoval developerům,
kteří tam místo hřiště chtěli vystavět bytové domy.
Falešně sází stromy, aby vás obalam util a mohl si dělat se Suchdolem, co chce.
Dejte si pozor na falešné kočičky
i falešné hejly. Za pár měsíců budete
v komunálních volbách volit svoji budoucnost v Suchdole.
Šťastné a veselé Vánoce a moudrý Nový rok!

Vzhledem k tomu, že pan starosta Hejl a jeho přátelé prohráli svoji žalobu jak u Městského
soudu v Praze tak u Nejvyššího správního soudu v Brně, tak
již nemají další možnost odvolání. Tímto je tedy konečně i soudně stabilizována silniční varianta
ve stopě J pod Suchdolem, jak je
stanoveno v přijatých a platných
Zásadách územního rozvoje Prahy. Varianta Ss, kterou prosazoval starosta Hejl, byla navíc nezávislými odborníky posouzena
jako zcela nereálná a prakticky
neproveditelná.
Z tohoto důvodu se začali ozývat zastupitelé jak na Magistrátu hlavního města Prahy napříč
politickým spektrem (Dolínek za
ČSSD, zastupitelé za ANO, ODS,
TOP 09 i KSČM), aby byla varianta
ve stopě J urychleně dobudována.
Proto i sousední Městská část
Praha 6, která je nejvíce zatížena (samozřejmě kromě obyvatel Suchdola u Kamýcké) vyzývá
magistrát k řešení dopravní situace kolem okruhu.
Radnice Prahy 6 požaduje
změnu dlouhodobě nekompe-

tentního přístupu Magistrátu
hlavního města Prahy, týkajícího se dostavby severozápadního silničního okruhu. Jeho absence trvale komplikuje dopravu
jak na samotné Praze 6, tak dalším statisícům řidičů, pro které
se bohužel vnitřní Praha stává
jediným tranzitním bodem. Proto zástupkyně starosty MČ Praha 6 Ing. arch. Eva Smutná požádala Zastupitelstvo hl. m. Prahy
o zařazení bodu programu týkajícího se postoje města k urychlené přípravě a výstavbě stavby č. 518, 519 a 520 Pražského
okruhu a následně interpelovala
příslušné radní Petru Kolínskou
a Janu Plamínkovou, které okruh
stále blokovaly.
Praha 6 v souvislosti s dopravou v tunelovém komplexu Blanka, který se kvůli hustému provozu často dočasně
uzavírá, zvažuje obdobné opatření na hlavních příjezdových komunikacích. Jde o instalaci tzv.
světelné závory, která by byla
navázána na semafory u vjezdu
do tunelu a stejným způsobem
by uzavírala vjezd do Prahy.

„Víme, že půjde o nepopulární opatření, bohužel se ale ukazuje jako jediné možné. Naší primární snahou je ochránit
obyvatele Prahy 6, kterým kolony aut čekající před vjezdem
do tunelu svými výfuky zamořují vzduch pod okny,“ dodává zástupkyně starosty MČ Praha 6
Ing. arch. Eva Smutná a upozorňuje na fakt, že zprovoznění tunelového komplexu Blanka bylo
podmíněno dokončením silničního okruhu kolem Prahy v předstihu. (To znamená, že silniční
obchvat na Suchdole měl být vybudován společně s Blankou a díky obstrukcím starosty Hejla není dobudován.) Opět upozorňuji
na to, že Suchdol je součástí Prahy a nemůže blokovat koncepci
celého hlavního města a jednoho
milionu jeho obyvatel. Suchdol je
tak vnímán jako zcela nespolehlivý partner pro ostatní obyvatele
Prahy. Starosta Hejl
jenom dělá Suchdolu
ostudu.

Vážení a milí voliči hnutí Ano!
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Veronika Stropnická,
zastupitelka za ANO

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

Ivan Vavřík,
zastupitel za ČSSD

názory zastupitel ů

Ovál, okruh, objížďky
Takto stručně by se dala shrnout
současná hlavní témata na Suchdole. Předpokládám, že se objeví
i v tomto vydání Suchdolských listů, proto přidávám pár postřehů
za sebe.
Suchdol si koupil zpět pozemek
u Sokolovny
Na první pohled to zní jako skvělá zpráva. Děti budou mít dostatečné prostory pro sportovní vyžití. Bohužel je tam jedno podstatné
ALE… Pozemek vedený jako sportovní plocha si mohla naše radnice koupit už cca před 10 lety, když
byl na prodej. A kdyby tak tehdy
naši radní učinili, ušetřili by 12 milionů Kč. Někdo možná namítne, že
nám 18 mil. Kč věnoval magistrát,
takže Suchdol doplatí jen 3 milio-

ny. To už zní dobře, ne? Mně tedy
ne. Za mě je to plýtvání veřejnými
prostředky!
Dokončíme Pražský okruh?
Poté, co naše městská část (spolu
s dalšími účastníky) prohrála veškeré soudní spory, začal sílit tlak
z okolních částí Prahy a Středočeského kraje na urychlenou dostavbu okruhu. Myslím, že už i těm největším snílkům musí být jasné, že
okruh pod Suchdolem povede, jde
jen o to, kdy a za jakých podmínek?
A pro nás řidiče, co se každý den
ráno napojujeme do souvislé kolony na Kamýcké, nezbývá jen doufat, že zdravý rozum jednou zvítězí. A jen pro úplnost, to nemluvím
o té nereálné variantě prosazované
naší radnicí, která by navěky učini-

la z Kamýcké ulice jen přivaděč budoucího okruhu.
Objížďky, kam se podíváš
Konečně doháníme velké resty v infrastruktuře, takže Suchdol od jara připomíná jedno velké staveniště.
Věřím, že toto kvituje téměř každý,
byť to s sebou nese celou řadu nepříjemností, které pro letošek určitě
nekončí. Škoda jen, že toto všechno
neproběhlo už před dekádou spolu
se stavbou okruhu. Dnes by byl Suchdol moderní městskou částí s plnou
infrastrukturou a nemusel by řešit,
kde vezme peníze na nový povrch u všech rozkopaných cest a chodníků.
Marek Bor,
zastupitel za ODS

Dobrá zpráva: Kupujeme pozemek
pro rozvoj školy a sportu
Městská část se dlouhodobě snaží zajistit dostatečné prostory pro
zajištění řádného vzdělání suchdolským dětem. V posledních letech
probíhají ve škole každým rokem
stavební úpravy, kterými se rozšiřují prostory pro třídy apod. Bohužel stávající areál již není možné dále rozšiřovat a škola potřebuje ještě
další prostory, protože stále roste
počet žáků, které škola vzdělává.
Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu,
malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým
povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné výchovy
nutné zajistit další prostory.
V těsném sousedství školy je pozemek, na kterém se nachází historický sportovní areál s atletickým oválem. Tento pozemek vlastní
od roku 2006 privátní investor Rezidence Suchdol, s.r.o., kterému jej
tehdy prodal suchdolský fotbalový

klub TJ Slavoj. Fotbalisté jej tehdy
městské části nenabídli.
Investor předpokládal projednání změny územního plánu tak, aby
zde mohl stavět bytové domy. Naše městská část s touto změnou
nesouhlasila. Změnu na bydlení nepodpořilo ani hlavní město Praha,
pozemek je tedy v platném územním plánu vymezen jako území pro
sport.
Pro základní školu, pro suchdolskou
mládež i dospělé je důležité, aby
v těsném sousedství školy mohla
vzniknout multifunkční hala, která
by byla doplněna např. klubovými
prostory pro polytechnickou výuku
dětí, venkovními hřišti apod. Rozsah a náplň nového objektu vyjde
z diskuse nad studií zástavby, kterou městská část připravuje.
Cena pozemku dle cenové mapy
je 3000 Kč/m2 (pozn.: v roce 2010
to bylo 1500 Kč/m2). Na předmětný pozemek zpracoval v září 2017

Ing. Vladimír Svoboda znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou
ve výši: 2850 Kč/m2. Z jednání
s majitelem pozemku vzešla kupní
cena 2790 Kč /m2 (cena za celý pozemek: 20 194 020 Kč).
Současné vedení hl. m. Prahy rozvoj školství podporuje, což také dokládá i poskytnutá dotace ve výši
18 mil. Kč na nákup tohoto pozemku. Zastupitelstvo městské části schválilo v září t. r. nákup pozemku parc. č. 1068/1 k. ú. Suchdol
o výměře 7238 m2 od společnosti Rezidence Suchdol za kupní cenu: 20 194 020 Kč (tj. 2790 Kč/m2)
s tím, že téměř 90 % kupní ceny bude
hrazeno z dotace HLMP. Díky tomuto
rozhodnutí zastupitelstva je konečně
zajištěn prostor pro další rozvoj základní školy a sportování na Suchdole.

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.

Petr Hejl,
zastupitel a starosta
městské části za SOS
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Co je, a co není falešné
Moje „falešné“ strašení vychází
za prvé ze stanoviska EIA k severozápadní části okruhu, které vydalo v roce 2002 Ministerstvo životního prostředí. V něm doporučilo
z dlouhodobě příznivějšího vlivu
na životní prostředí variantu vedenou mimo pražskou zástavbu.
A za druhé z negativního stanoviska Ministerstva životního prostředí z roku 2010 k územnímu rozhodnutí okruhu „pod Suchdolem“.
Důvodem bylo překračování hygienických limitů hluku v suchdolské
zástavbě a územní rozhodnutí bylo
pak po pětileté přípravě Ministerstvem pro místní rozvoj zrušeno.
Paní Veronika Žilková občas
i Stropnická převzala způsob vyjadřování svého názoru zřejmě z Blesku: „Před rokem hlasoval proti, nestavební pozemek

prohlásit, že od začátku jsme požadovali, že tam musí stát druhá tělocvična a sportoviště pro školu. Dále
je možné konstatovat, že za celých
jedenáct let se developerovi nepodařilo zastavět ani metr.
Opravdu jsem rád, že se městská část rozhodla za necelé tři miliony s výraznou pomocí hl. m. Prahy (dotace ve výši 18 mil. Kč) získat
pozemek o rozloze 7 tisíc m2, který umožní rozvoj škole i sportování
na Suchdole.
Smutně bychom si mohli povzdechnout i nad tím, že ony falešně vysázené stromy, kterými vás jaksi balamutím, leží někomu v žaludku
natolik, že je schopen jim ulámat
větve či zlomit celý kmínek.

proměnit na stavební, nadržuje
developerům...“
K tomu věcně: nevím přesně, v jakém hlasování jsem byl před rokem
proti, ale o pozemku u Sokolovny
jednal Výbor pro rozvoj Suchdola
v červnu před dvěma a půl lety.
Předsedkyní výboru byl tehdy předložen návrh se vyjádřit k neexistující změně územního plánu, hlasování
tak bylo zmatečné. Proto jsme se tři
zdrželi a nikdo z pěti členů výboru
nebyl proti.
K onomu „nadržování developerům“ mohu uvést, že pozemek za sokolovnou prodal developerům jeho
tehdejší vlastník, fotbalový klub TJ
Slavoj 15. listopadu 2006. Já jsem
byl poprvé zvolen „falešným“ starostou 23. listopadu 2006. Nový majitel měl zájem na pozemku stavět
bytové domy; zde ale mohu jasně

Petr Hejl,
starosta městské části

Tříkrálová sbírka 2018

OD PÁTKU 5. LEDNA DO NEDĚLE 7. LEDNA 2018
www.trikralovasbirka.cz
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mohlo by Vás zajímat

Co jsme udělali
pro své zdraví?

V rámci projektu Zdravý podzim, který probíhal od září do listopadu 2017
v různých našich organizacích, jste
se mohli zaměřit na své zdraví. Navrhli jsme základní oblasti podporující zdravý životní styl, pozvali jsme
odborníky a vy jste se mohli zapojit,
poradit se, změřit si rizikové faktory
a nebo rovnou něco zdravého ochutnat a uvařit. Ve školce u lesa jsme
s lektorkou Skutečně zdravé školy vařili a podávali dětem chutné a plnohodnotné svačinky a bylo vidět, že jim

pestrá strava není cizí. Abychom podpořili snahu kuchařek, které připravují zdravá jídla, rozhodli jsme se ještě přidat seminář pro rodiče na téma
Zdravé snídaně a večeře s možností zapojení do přípravy, ochutnávání
a samozřejmě i tipy na recepty a zdravé rychlovky. Když děti dostanou základ již z domova, velmi dobře přijmou i další zdravé novinky ve školce.
Ve druhé školce jsme se zaměřili na zoubky, pro které je také velmi
důležité správné stravování. Bohu-

žel ale všudypřítomný cukr a sladkosti zoubky kazí a špatná péče o ně
přidělává práci stomatologům. A tak
nám lékaři poradili, jak na to, aby nebyly kazíky.
Také nás velmi potěšil zájem o další vybrané okruhy, především využití
konzultací s fyzioterapeutkou o problémech pohybového aparátu. Záda
snad bolí každého a je dobré vědět,
jak se protáhnout, zacvičit po dlouhém sezení u počítače nebo když
se nám něco zablokuje. Ne vždy je
hned dobré volit náročné operace
kloubů, mnohdy více pomůže komplexní vyšetření fyzioterapeuta, který objeví příčinu bolesti.
A závěrem děkuji všem odborníkům, kteří se zapojili do projektu,
poradili a ukázali, jak pečovat o naše zdraví a zároveň děkuji všem organizacím a návštěvníkům, kterým
na zdraví záleží.
-zk-

Projekt Zdravý podzim byl podpořen dotací hlavního města Prahy, Místní agenda 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka.
Chceme se věnovat našemu zdraví i nadále a opět zažádáme na příští rok a nachystáme další aktivity, abychom na své zdraví nezapomínali. Pokud máte nějaké podněty, které okruhy by
bylo vhodné připravit, kontaktujte koordinátorku: Zuzana Krumpholcová, sekretariát starosty,
tel.: 222 361 419, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz.
www.praha-suchdol.cz
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svém zasedání 14. 9. 2017 kromě
jiného:
schválilo úplatný převod pozemku
parc. č. 1068/1, k. ú. Suchdol, hřiště u Sokolovny, o výměře 7237 m2
z vlastnictví společnosti Rezidence
Suchdol, s.r.o., IČ: 27602869 do vlastnictví hl. m. Prahy, správa nemovitosti
svěřena městské části Praha-Suchdol,
za cenu 2790 Kč m2, celková cena
za celý pozemek činí 20 194 020 Kč.

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních od
12. července do 18. října 2017 projednala mimo jiné následující body:
schválila Dodatek č. 7, kterým
se doplňuje a mění Směrnice č.
1/2013 – Organizační řád ÚMČ Praha-Suchdol spočívající ve změně organizační struktury ÚMČ Praha-Suchdol
s účinností od 1. 7. 2017 – doplnění
pracovní čety o 1 pracovní místo –
Dělník úklidu MČ, manipulační dělník
a pracovní náplně tohoto místa.
na základě provedené poptávky vybrala na dodávku projektové dokumentace pro ÚR, DPS, výkazu výměr
a projektového rozpočtu výstavbu
plynovodů v ulicích Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská v rozsahu cca
640 m rozvodů a 23 přípojek společnost Ing. Josef Chmelka – SÚPR, IČ:
10157000, celková cena za zhotovení PD včetně výkazu činí 294 000 Kč
bez DPH.
na základě podaných nabídek vybrala dodavatele rekonstrukce elektroinstalace bytu v č. p. 929, ul.
Stehlíkova: Tomáše Papírníka, IČ:
49222325, se sídlem: K Drsnici
339/11, 165 00, Praha-Suchdol, cena prací 48 326 Kč bez DPH, termín dokončení zakázky nejpozději
14. 8. 2017.
vzala na vědomí, že na stožár
na pozemku parc. č. 1150/2, k. ú.
Suchdol byla umístěna kamera pro
sledování stanoviště kontejnerů na
Suchdolské ulici.
na základě návrhu tajemnice jmenovala od 18. 9. 2017 Ing. Janu
Těšíkovou vedoucí Odboru vnitřní správy Úřadu městské části Praha-Suchdol. Rada souhlasí se sjednáním zkušební doby s Ing. Janou
Těšíkovou v trvání 3 měsíců, tj.
do 17. 12. 2017.
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vzala na vědomí, že k záměru se přihlásili 2 zájemci, kteří splnili podmínky
záměru: E. C. Grady s nabídkou 15 500
Kč/měsíc a M. Novotný s nabídkou
5 500 Kč/měsíc. Rada na základě vyhodnocení podaných nabídek schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 73,1 m2, z toho 70,7 m2
v přízemí budovy a 2,4 m2 skladový prostor v suterénu budovy radnice, Suchdolské nám 734/3 za účelem
provozování nekuřácké kavárny (rozsah prostor: kavárna, klubovna, zázemí, předsíň, sklad, 3x WC, samostatný
sklad) panu Edmondu Clement Grady
za cenu 15 500 Kč/měsíc a za následujících podmínek: 1) Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 3 měsíce; 2) Otevírací doba
min. 5 dnů týdně, min. 6 hodin denně; 3) Předpokládaný termín zahájení
pronájmu: září 2017; 4) Aktivní spolupráce s městskou částí, umožnění
bezplatného využívání prostor kavárny pro aktivity organizované a podporované městskou částí a pro setkávání spolků a suchdolské komunity
(např. přednášky, besedy, promítání
ﬁlmů, workshopy, setkání seniorů, literární a divadelní představení pro děti i dospělé, koncerty, setkání hudebníků atp.); 5) Cena bude hrazena vždy
k poslednímu dni předchozího čtvrtletí na čtvrtletí následující; 6) Nájemní smlouva bude obsahovat inﬂační
doložku; 7) Nájemce je povinen hradit kromě nájemného i měsíční zálohy
na služby; 8) Nájemce si zajistí vlastní odběr elektrické energie, podružný
vodoměr a vlastní popelnici na směsný odpad.
souhlasila s darovací smlouvou s paní Pavlínou Zrůbkovou na poskytnutí daru MČ ve výši 1000 Kč na provoz
a údržbu Komunitní zahrady Suchdol.
vzala na vědomí negativní vyjádření
Ministerstva životního prostředí k zaslanému podnětu k zahájení přezkumného řízení na prodloužení stanoviska vydaného na záměr „Paralelní RWY
06R/24L, letiště Praha Ruzyně“.
vybrala z cenových nabídek na dodávku indikátorů topných nákladů jako cenově nejvýhodnější ﬁrmu
TESPO RAC spol. s r.o., se sídlem:
Na Jarově 2/2424, 130 00 Praha 3,
IČO: 44851901, DIČ: CZ44851901,
která nabídla nejnižší celkovou cenu
119 856 Kč bez DPH, i nejnižší cenu
servisu.
SUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2017

na základě provedeného posouzení a doporučení hodnoticí komise vybrala pro realizaci akce „ZŠ Mikoláše
Alše – rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně-technologie“ zhotovitele: společnost TeS,
spol. s.r.o., Chotěboř, Zednická 558,
583 01 Chotěboř, IČ: 60934395, která se s cenou 4 428 500 Kč bez DPH
umístila v rámci hodnocení nabídek
první v pořadí a která splnila podmínky účasti v zadávacím řízení.
schválila smlouvu č. 155/2017 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na investiční akci „Elektromobil pro MČ
Praha-Suchdol“ ve výši 230 000 Kč.
vzala na vědomí změnové listy č. 1
a 2, kterými se mění předmět díla
a cena stavby „Splašková kanalizace Horní Sedlec“ z důvodu požadavku na sjednocení typů kanalizačních
šachet zřizovaných na území městské části a dále z důvodu odlišných
geologických podmínek pro realizaci
čerpací stanice odpadních vod oproti projektové dokumentaci. Uvedenými změnami se zvyšuje celková cena
díla o 41 447 Kč bez DPH na celkovou částku 19 424 508 Kč bez DPH,
termín dokončení díla se uvedenými
změnami nemění.
vzala na vědomí odchod zaměstnankyně Úřadu městské části Praha-Suchdol paní Zuzany Kučerové
do důchodu. Rada děkuje paní Kučerové za dlouholetou a svědomitou
práci na pozici vedoucí Odboru vnitřní správy Úřadu městské části Praha-Suchdol a přeje jí hodně zdraví
a spokojenosti v další etapě života.
souhlasila s účastí městské části
jako spolupracujícího subjektu na připravovaném projektu „Participace
žáků na demokratickém procesu“,
o který v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV), výzva: Budování kapacit pro
rozvoj škol (č. 02_16_32) žádá Multikulturní centrum Praha, z. s., Náplavní 1, Praha 2. Projektu se bude účastnit Základní škola Mikoláše Alše.
vzala na vědomí odstoupení pana
Edmoda Clement Gradyho od nabídky
ze dne 22. 8. 2017 na pronájem nebytového prostoru v budově radnice MČ
Praha-Suchdol. Rada souhlasí s oslovením zájemce, který byl 2. v pořadí.
na základě předložených nabídek vybrala společnost P.S.CH. – Průmyslová

z radnice
spotřební chemie, s.r.o., IČ: 25242083,
která nabídla nejvýhodnější cenu za sůl
stejné kvality jako ostatní společnosti –
cena za 24 tun soli (1 kamion) včetně
dopravy činí bez DPH 58 800 Kč.
souhlasila s podáním dvou žádostí
v rámci výzvy Letiště Praha a. s. „Dobré sousedství 2017“ – 1. žádost na mobilní pódium se zastřešením v celkové
hodnotě 385 000 Kč s DPH se spoluúčastí MČ ve výši 25 000 Kč; 2. žádost
na venkovní vybavení pro společenské akce (altány, stoly, osvětlení, teplomety) v celkové hodnotě 200 500 Kč
včetně DPH.
vzala na vědomí, že nebyly vzneseny námitky proti rozhodnutí o výběru
dodavatele technologie pro kuchyni Základní školy M. Alše, kterým je
společnost TeS, spol. s r. o. Chotěboř.
Na základě žádosti školy a po uzavření smlouvy s dodavatelem rada
souhlasí s dodávkou části technologického vybavení kuchyně v hodnotě
do 1 120 000 Kč vč. DPH již v roce
2017. Důvodem pro dodání části vybavení, které nevyžaduje žádné stavební
úpravy a je možné ho po dobu plánované rekonstrukce v roce 2018 zabezpečit v prostorách školy proti poškození, je alespoň částečné posílení
kapacity kuchyně po navýšení počtu
žáků od 1. 9. 2017.
souhlasila s užíváním pozemků svěřených městské části pro zařízení stavenišť a pro krátkodobé skládkování –

mezideponie materiálů bezúplatně pro
stavby technické infrastruktury, rekonstrukci sítí, rekonstrukce komunikací
apod., které jsou hrazeny z rozpočtu
hlavního města Prahy a městské části.
poděkovala za organizaci XIII. SUCHDOLSKÉHO POSVÍCENÍ, které proběhlo ve čtvrtek 28. září 2017 na Suchdolském náměstí. Poděkování patří
zejména suchdolským hasičům a zaměstnancům úřadu, kteří postavili pódium pro hudební projekci, zapůjčili
lavice a stoly, pomohli s montáží a demontáží stanů. Dále děkuje ZŠ M. Alše
za organizaci běhu pro ZŠ M. Alše
a za vystoupení dětského pěveckého sboru MIKEŠ, pěveckému sboru
Suchdol Zpívá za vystoupení, spolku Suchdol Sobě a zejména aktivním
dobrovolníkům za napečené dobroty
a za přípravu posvícenské polévky, Domovu Sedlec za divadelní představení
a rukodělný stánek, MK Rybička za doprovodné aktivity pro děti, AJK za projížďku dětí na konících a Vojtovi Novákovi za zajištění ozvučení. Rada děkuje
kulturní referentce Z. Krumpholcové
za celkovou koordinaci akce.
souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., (IČ: 27403505)
na přípravě a realizaci stavby „Výstavba plynárenského zařízení pro odběrné místo ul. U Kapličky, Bažantní, Starosuchdolská v Praze-Suchdole”. Rada
po úpravách schvaluje Smlouvu o spo-

lupráci a uzavření budoucí smlouvy
kupní s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s.
schvaluje přijetí daru od z. s. Na ovoce – založení a výsadba ovocného sadu
o 50 kusech ovocných stromů starých
odrůd na pozemku parc. č. 2269/16
v k. ú. Suchdol včetně zajištění následné péče po dobu 5 let od jeho založení.
po úpravách schvaluje Povodňový plán městské části Praha-Suchdol,
aktualizovaný k říjnu 2017. Rada ukládá tajemnici aktualizovaný povodňový
plán zaslat na ÚMČ Praha 6.
na základě žádosti ředitele OŘ MP
Praha 6 souhlasila se smazáním vulgárních komentářů k činnosti strážníka MP na facebooku MČ.
na základě poptávkového řízení
na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Fitpark Suchdol – hřiště
Na Rybářce“, který byl zadán dle speciﬁkací HMP na základě získané dotace,
vybrala společnost COLMEX, s.r.o., IČ:
29037221, s celkovou cenou realizace
s DPH 600 895 Kč pro 4 ﬁt stanoviště v celokovovém provedení a 1 běžeckou dráhu s litou pryží v délce 10 m.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části jsou k dispozici
i na stránkách www.praha-suchdol.cz.
Přečíst si zápis on-line můžete i v místní
veřejné knihovně, kde je přístup k internetu zdarma.

Aby se na Suchdole lépe dýchalo

Prosíme, abyste při topení v kamnech nespalovali odpadky,
plasty, chemicky ošetřené dřevo a dřevotřísky, rozbitý nábytek, lakovaná prkna, nápojové kartony, celobarevné letáky a časopisy, pneumatiky apod. Spalováním těchto komodit se tvoří životu nebezpečné látky ohrožující naše zdraví,
jjde o dioxiny, formaldehydy, těžké kovy atd. Spalováním odpadů byste navíc porušovali zákon o ochraně ovzduší.

Děkujeme, že jste ohleduplní ke svým sousedům i k sobě.
www.praha-suchdol.cz
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Volba pr ezident a r epublik y le den 2018
Volba prezidenta republiky se na území ČR bude konat ve dvou dnech, kterými jsou pátek 12. ledna 2018 a sobota 13. ledna 2018. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.
Druhý den hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili
a odevzdali platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská tento počet hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018 (ve stejnou dobu jako při prvním kole).
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den volby dosáhl věku 18 let. V případném druhém
kole volby může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let. Volič hlasuje osobně. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Volič volí ve svém volebním
okrsku. Volič, který nebude volit ve svém okrsku, může
u Úřadu MČ Praha-Suchdol požádat o volební průkaz.

Volební místnosti budou v MČ Praha-Suchdol umístěny v budově ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol, 1. patro. Konkrétní seznam ulic příslušných pro
jednotlivé okrsky bude umístěn na úřední desce radnice a na webových stránkách www.praha-suchdol.cz,
záložka Volby. Seznam bude ve dnech voleb vyvěšen
také u vchodu do budovy školy. Každému voliči budou
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti. Pro případné druhé
kolo voleb obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách
www.praha-suchdol.cz, záložka Volby – volba prezidenta nebo je poskytne úřad, tel. (ústředna): 220 921 218,
e-mail: posta@praha-suchdol.cz.
Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol

Vítání občánků
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FOTO: 2x TOMÁŠ MOUDRÝ

Starosta a místostarostka městské části Praha-Suchdol v sobotu 21. října 2017 přivítali nové suchdolské občánky. K podzimnímu vítání se přišlo zapsat celkem 16 občánků – deset
chlapečků a šest holčiček. V náručí svých rodičů a v doprovodu sourozenců nebo dalších členů rodiny si užili svůj společenský zážitek. Zvesela je přivítali o něco starší předškoláci
z oddělení Lišek Mateřské školy Gagarinova, kteří nám zahráli
v krásných kostýmech divadelní představení O Růžence. Přejeme novým suchdolským holčičkám a chlapečkům mnoho zdraví a radosti se svými nejbližšími.
-red4/2017

z radnice

Výstava
netradičních šperků

Taky je vám občas líto vyhodit staré
šitíčko po babičce, dopsané tužky,
nefunkční hudební nástroje či nejrůznější drobnosti ve vaší domácnosti? Zkuste se na ně podívat jiným pohledem, zda nepůjdou ještě
na něco využít…
Paní Lea Brodová ten jiný pohled
na věci má a díky své fantazii a tvořivosti dokáže z obyčejných věcí udělat nevšední. Její sbírka šperků, které ráda nosí a kterými obdarovává,
se stala dalším námětem pro výstavu
– Šperkcyklace. Paní Lea je členkou
divadelního spolku Ochotní Suchdolníci a ti ji nejen přemluvili k výstavě, ale také se podíleli na choreograﬁi módní přehlídky při vernisáži.
Aby šperky dobře vypadaly, byla výstavní síň Alšova kabinetu proměněna v módní salon, pestré látky

Zahájení – Lea Brodová uprostřed, Adriana Skálová
vpravo, Jitka Hlaváčková vlevo

FOTO: 4x MARTIN MICKA

Autorky výstavy Lea Brodová (vpravo) – šperky, Adriana Skálová (vlevo) – ABECEDA

a správné nasvícení pozdvihly krásu, vtip a nositelnost šperků. Výstavu doplnily krásné básničky paní Ley
a papírové koláže výtvarnice Adriany

Skálové – ABECEDA. To se zejména líbilo školákům, kteří hledali počáteční písmeno svého jména a obdivovali krásnou koláž, která vlastně také
vznikla z recyklace papírových ústřižků. Prý si to ve škole také zkusí...
Vernisáž i samotná výstava měla velikou návštěvnost, o tom svědčí i krásné komentáře v návštěvní
knize, které obdivují důvtip autorky
a použité materiály.
A závěrem nesmíme zapomenout,
že příprava takové nevšední výstavy zabere moře času a že jsou mezi
námi ti, co ho rádi věnují pro krásu
věci. Velké poděkování patří rodině
Hlaváčkových a Matyldě Habartové,
kteří se postarali o nevšední design
celé výstavy.
-red-

www.praha-suchdol.cz
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Tříkrálová sbírka 2018
Vážení občané Suchdola,
Tříkrálová sbírka bude probíhat od pátku 5. do neděle 7. ledna 2018 a podle možností i o následujícím
víkendu.
Letos v lednu vybraly skupinky koledníků v Suchdole a Sedlci 11 066 Kč. Z toho 65 %, tj. 7 192,90 Kč
bylo použito na nákup několika kusů zařízení pro Domek chráněného bydlení šesti mentálně postižených
klientů „Domova Sedlec“ v Suchdole v ulici Nad Dolíky.
Byla zakoupena postel, peřiny, polštáře, jejich povlečení, stoleček, některé kuchyňské potřeby a jiné drobnosti, které byly v domku již opotřebované. 35 % sbírky
se stalo příspěvkem na záměry Charity, např. pomoc
matkám s dětmi v tísni.

Celkem se v Praze a okolí vybralo 6 020 522 Kč. Koordinátor pražské Tříkrálové sbírky Pavel Šimek připomíná, že výtěžek sbírky není jediným cílem této akce.
Charita obnovila starobylou tradici tříkrálového koledování, aby lidem připomněla vánoční poselství a popřála požehnání, čili všechno dobré do nového roku.
Výtěžek příští sbírky bude opět použit výhradně na humanitární pomoc: 65 % pro požadavky v Suchdole, 35 %
na projekty Charity v Praze a okolí i v zahraničí.
Každý vedoucí koledníků bude vybaven průkazkou Charity ČR a „Osvědčením o konání veřejné sbírky“ vydaným
Magistrátem hl. m. Prahy. Kasičky budou zapečetěné.
Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že společně tak
můžeme pomoci těm, kteří to potřebují.
Marie Ryantová, www.trikralovasbirka.cz

… tolikrát jsi hasičem
Taky vás to už někdy napadlo? Co
všechno se ukrývá pod pojmem „dobrovolný hasič“? Kdybyste totiž chtěli být takovým typickým pražským
dobrovolným hasičem, který ve dne
chodí do práce jakožto běžný občan
a večery a noci dobrovolně tráví mezi proudnicemi a dýchacími přístroji,
nestačila by vám k tomu pouze dovednost připojit proudnici na hadici.
Popravdě řečeno, tento um využívají
naši hasiči jen čas od času, přece jen
nám tu nehoří každý den, že.
Suchdolští hasiči jsou někdy také
učiteli, jindy se sami učí, občas mají blízko ke světu ﬁlmu a také se starají o zahradu. Někdy bývají staviteli, uklízeči nebo zvířecími záchranáři.
Někdy dětmi. A často vším tím dohromady. A letošní léto bylo na různorodé hasičské profese opravdu
plodné.
Červenec. Tak tehdy si kluci zahasili při požáru pole v Úholičkách. Byli
rovněž povoláni k záchraně vystrašené a dezorientované srnky z bazénu
rodinného domu v ulici Nad Spáleným mlýnem. A když odjeli na Slapy,
aby tam otestovali nový krásný vytoužený nepotopitelný hasičský člun,
stali se na 48 hodin dětmi.
Srpen. Jeden srpnový den kluci
vyjeli, aby odstranili olej, který vytekl z auta v ulici Dvorská. Aby to zasypali, zametli a … zkrátka uklidili.
Také se na 24 hodin včlenili do chodu hasičské záchranné stanice Petři-
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ny, kde byli na stáži, aby se zdokonalili ve svých schopnostech a něco
nového se přiučili od svých profesionálních kolegů. Na celých pět dní
pak fungovali jako technická četa při
Mistrovství České republiky v požárním sportu na Výstavišti. Zde byli například staviteli, řidiči nebo dodavateli vody. S nadsázkou lze říci, že si
přičichli i k ﬁlmovému průmyslu. To
když prováděli dohled a technické zajištění na suchdolském Letním kině
v Komunitní zahradě. A na stejném
místě rovněž tak trochu zahradničili, když plnili komunitní jezírko. Je to
s podivem, ale kluci musí umět i něco z dřevorubeckého řemesla. Například při likvidaci spadlého stromu
na autobusové zastávce Kamýcká.
Září. Měsíc začátku školy. I naši
hasiči se párkrát stali učiteli a průvodci, a to při ukázkách hasičské
techniky pro mateřské školy Alžírská
a Arabská, pro základní školu Londýnská a pro všechny na Dni integrovaného záchranného systému na Výstavišti. Došlo rovněž na připojování
proudnice na hadici, a to při požáru
zahradního domku v ulici K Horoměřicům. Ke stejnému domku vyjížděli,
k překvapení všech, po dvanácti hodinách znovu. Hasilo se také v areálu České zemědělské univerzity, kde
vzplál křovinatý porost. Na tradiční
roztocko-klecansko-suchdolské akci
Slavnosti pravého a levého břehu si
hasiči vyzkoušeli další zajímavé profeSUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2017

se. Byli zde převozníky (vozili návštěvníky na svém novém člunu), byli i baviči (organizovali některé soutěže pro
děti) a byli i staviteli stanů. A bez suchdolských hasičů by se neobešly ani
oblíbené akce Alšoviny a Suchdolské posvícení. Na Alšovinách hasiči
mimo jiné předvedli výjezd k požáru
od samotného vyhlášení poplachu až
po uhašení plamenů. Také naši mladí hasiči tu předvedli ukázkový požární útok. Na závěr bylo potřeba pokropit některé děti, které se s nadšením
proběhly v metr dvacet vysoké hasičské pěně.
Když už jsme u těch dětí, mladí
hasiči nesedí s rukama v hasičských
kapsách. Úspěšně nás reprezentovali například na Memoriálu Jany Dobiášové v Třebonicích – jde o poměrně
náročný závod na 60 metrů s překážkami. Což znamená, že hasič bývá
často také sportovcem!
Tak schválně, kolik řemesel suchdolští hasiči vystřídali za ty tři měsíce? Tolik, kolik bylo potřeba. Některé
profese byly náročné, jiné povznášející. Některé nepříjemné a další
plné nadšení. Ale všechny užitečné
a s maximálním nasazením. A s dobrým pocitem po vykonané práci. Protože jak jednou řekl Jan Neruda: „Čím
jsem byl, tím jsem byl rád“.
Jsem rád, že můžu být suchdolským hasičem.
Pavla Bradáčová

ze suchdolských škol

Strašidelná
škola 2017
Základní škola
Mikoláše Alše,
Suchdolská 360,
Praha - Suchdol
vás srdečně zve
do
VÁNOČNÍ
KAVÁRNY
20. 12. 2017 od 17 hodin

Počet suchdolských strašidel domácích a obecních
se ve čtvrtek 2. listopadu zvýšil o úctyhodné množství
strašidel školních. Všem, kteří se s námi přišli do školy
bát, děkujeme za účast. Uvidíme, jestli se školní strašidla zase za rok objeví.
Šárka Ábelová, ZŠ Mikoláše Alše

a na
VÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ
20. 12. 2017 od 18 hodin
-více na www.zssuchdol.cz-

Konečně ta brambora!

V úterý 24. října se celou školou sypaly brambory. A to téměř doslova. A jednotlivé třídy sypaly z rukávu rozličné nápady, jak celoškolní
projekt „Konečně ta brambora!“
pojmout.
Žáci například mapovali plavbu Kryštofa Kolumba pod názvem
„Jak Kolumbus k bramboře přišel
aneb brambora v Evropě“; obtiskováním brambor vytvářeli komiks,
v němž hlavní roli tvořily bramboroví panáčci; promítali si ﬁlm „Milujeme brambory“ a diskutovali se známou blogerkou; tvořili kuchařku
ze zajímavých receptů obsahují-

cích brambory; vyráběli bramborový škrob a dále s ním výtvarně pracovali. Jiné třídy vytvořily televizní
studio bramborové televize Potatoe TV a natočili zpravodajský pořad, v němž ve všech reportážích
a reklamách hlavní roli hrály, jak jinak, brambory; další děti připravily
bramborový salát, bramborové lupínky a další bramborové dobroty.
Někteří naopak vytvořili bramborové městečko s bramborovými auty a bramborovou svatbu nebo dokonce celou svoji třídu z brambor;
vyrobili modelínu z bramborového
škrobu, kondicionéru na vlasy a po-

travinářských barev; napsali (ne)romantický bramborový příběh paní Moučky a pana Škroba; vyřádili
se při animaci s bramborovým materiálem nebo navštívili Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
Bramborových aktivit bylo mnoho, ale jedno je jisté. Ačkoliv hlízy
rostliny lilek brambor známe snad
všichni, přesto jsme se o ní a o jejím
využití dozvěděli něco nového. Takový byl celý náš den s „Bramborou“
– plný zábavy a veselí, ale i poznání.

www.facebook.com/praha.suchdol

Šárka Ábelová,
ZŠ Mikoláše Alše
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Ohýbej proutek,
dokud je mladý
Onehdy jsem jel autobusem a přistoupila maminka s malými dětmi.
Autobus byl vcelku plný, ale dvě místa se našla. Nesedla si však maminka, ale ony dvě děti. Po chvíli děti
nevydržely sedět a začaly si na sedačky stoupat a dívat se ven z okna,
v oněch botičkách, ve kterých do autobusu došly. Nyní jsem čekal výchovný zásah oné maminky. K mému
překvapení však maminka děti pohladila a vesele je nechala ťapkat po sedačce a povídala si s nimi, co se děje venku. V tu chvíli maminka dávala
svým ratolestem několik významných životních „rad“ beze slov. V první řadě, sedni si, vždyť na to máš
právo, jsi malý, tak tě ostatní budou
respektovat. Další rada byla, když tě
to nebaví, tak si dělej, co chceš, třeba šlapej po sedačce svými špinavými botkami. Již nyní se děsím, až
takového mladého člověka potkám
za dvacet let. Připomněla se mi stará moudrost, že nejčastěji „vychováváme, když nevychováváme“.
Chápu, že pohledy na výchovu
se mohou různit a respektuji různá
pojetí, ale je dobré mít na zřeteli,
že některé zákonitosti jsou neměnné, proto je dobré s nimi počítat.
Malé dítě je poměrně dobře tvárné
do šesti až osmi let. Pokud se nám
podaří v této době zformovat jeho charakter a základní návyky, tak
máme částečně vyhráno. Zkrátka,
vše pod nebem má svůj čas, jak řekl starozákonní kazatel, a proutek
je nutné ohýbat, dokud je mladý.
Mnohdy jednoduchost našich předků předčí soﬁstikovanost naší doby
přemodernizované.
Jak tedy naplnit čas mezi narozením a odchodem do školy? Když dítě zvládne chodit a ovládne mluvený jazyk, čím pokračovat? Nyní je
potřeba kultivovat jeho osobnost.
Naučme jej zdravit, projevovat úctu
k druhým lidem, úctu ke všemu živému, respekt k odlišnostem – postiženým lidem, lidem jiné národnosti.
Dále jej naučme základům hygieny
(utřít si zadeček, vyčistit zoubky),
sebeobsluhy (oblékat se, zavazovat
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si tkaničky – neulehčujme mu situaci suchým zipem – najíst se příborem či utřít rozlité pití). Pokračujme tím, že jej naučíme správně vzít
do ruky tužku, aby se graﬁcky umělo vyjádřit. Posilujme jeho fantazijní
svět společnou četbou a následným
vyprávěním, kdy učíme děti vyjadřovat se ve větách. Tím rozvíjíme svět
předčtenářských dovedností (může nám napomoci magická tužka).
V předmatematické přípravě se učíme třídit dle různých kritérií, srovnávat věci dle velikosti, není třeba
se biﬂovat počítáním do stovky, což
je pro děti nesmyslné abstraktum.
Stačí do deseti, aby vidělo své prstíky a mělo konkrétní představu. Naučíme potomka uklízet po sobě hračky. V tom není jen učení pořádku,
ale dovednost matematického třídění. Rozvíjejme jeho jemnou motoriku (šikovnost) tím, že navléká
korálky, učí se zacházet s jehlou či
kladívkem. Jeho hrubou motoriku
(celkovou obratnost) budujeme tím,
že s ním lezeme na stromy a prolézačky, plaveme, hrajeme míčové hry,
skáčeme gumu nebo jezdíme na kole. Chodíme na výlety, aby si posílilo nohy a vztah k přírodě a vlasti.
Učíme jej lepit, stříhat, složit rozstříhaný obrázek, samostatně řešit
problém složení deseti kostek podle
obrázku, což je mnohem lepší než
je nabiﬂovat padesátkou anglických
slovíček. Pomoci dítěti překonávat
první překážky v podobě osamostatnění od rodičů na několik hodin, najít si kamarády, když je zrovna hned
nemám první den. Jako rodiče musíme překousnout v sobě pocit, že
chceme dítěti prošlapat ve všem
cestičku a všechny překážky mu
usnadnit. Naučit dítě překonávat nechuť něco dělat, někam jít. Naučit jej
zvládat jeho malé povinnosti. Hlavně
jej nenechat dělat si jen to, co samo
chce. Respekt ano, rozmazlování ne.
Nechme dítě rozhodovat jen do výše
jeho rozumu. Tedy jakou chce zmrzlinu, ale ne, kdy půjde spát. A to je
tak bohatý program na prvních šest
let života, že to sotva stačíte.
SUCHDOLSKÉ
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Je však dobré vždy zachovat zásadu nepřetěžování dětí. Na jedné
straně je nebezpečí nudícího se dítěte, na straně druhé dítě, které
„cválá“ z výtvarného kroužku na angličtinu, pak na balet, na tanečky, pak na keramiku a nesmíme zanedbat ještě atletiku, hokej a tenis.
Kam se nám vejde volná hra dítěte, čas na společné čtení a vyprávění zážitků, společné koukání na pohádku a její komentování, společný
výlet a dobrodružství lezení po skalách a stromech, lezení na zříceniny
a společné kuchtění v kuchyni či kutění s tatínkem ve sklepě.
Co bych nedoporučil, je jakákoliv přílišná specializace, která dětský, ještě nevyvinutý organizmus
jednostranně (levo- či pravoručně) přetěžuje. Ve sportu to může
být hokej či tenis, kdy nevyvinutý
kloubní systém dostane pěkně zabrat. Dále bych zvažoval aktivity
jako je angličtina, protože nabyté
znalosti jsou většinou neadekvátní
vynaloženým prostředkům. A to navíc v době, kdy plně neovládá vlastní rodný jazyk, což zdaleka není jen
správné vyslovování všech hlásek.
Samozřejmě vždy záleží na rodiči, jaké chce, aby jeho dítě zastávalo hodnoty. Zda chce mít z potomka ambiciózního jedince ženoucího
se ke stále vyšším metám, či ohleduplného cílevědomého člověka,
který se umí radovat z daru života,
bez toho, že vždy musí být nejlepší? Tyto hodnoty vštěpujeme malému človíčkovi každým našim rozhodnutím hluboko pod kůži. Svěří-li
rodiče v tomto útlém věku část výchovy svého dítěte do rukou státní instituce, musejí počítat s tím, že
může nastat rozpor mezi rodinnou
výchovou a školní výchovou. Já např. děti nepovedu ke „rvavému“ vítězství, ale naopak k radosti ze hry.
Proto dětem říkám, že vyhrál ten,
kdo si dobře zahrál, ne ten, kdo dal
víc gólů.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

inzerce

Bytový dům SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ I

www.bytysuchdol.cz

STAVBA
ZAHÁJENA!

• byty 1+kk až 4+kk ve vysokém standardu
• vždy s balkónem nebo předzahrádkou
• nápadité řešení dispozic
• prosvětlené interiéry
SD Bohemia Group, a.s.
Ukrajinská 1488/10
101 00 Praha 10

• okna se zvýšenou neprůzvučnos
• klima zační jednotky či rekuperace
• 2 patra garáží a sklepů
• nízkonákladový dům, energe cká třída B
Vedoucí prodeje: Ing. Iva Riegertová
mobil: +420 731 126 095
e-mail: riegertova@sdengineering.cz
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA TEXTILU

EmIren

Levné kvalitní oblečení a doplňky pro ženy i muže každého
věku i velikosti. Malý obchod, hodně radosti. Rozmanitost výběru za skvělé ceny.

OTEVÍRACÍ DOBA
PO: 13.00–19.00 | ÚT: 10.00–19.00 | ST: 10.00–15.00
ČT: 10.00–19.00 | PÁ: zavřeno | SO: první a poslední 9.00–12.00
NE: zavřeno
Změna možná dle dohody. Nové zboží několikrát v týdnu.

Mobil: +420 605 486 550
Suchdolské náměstí 746/12, Praha-Suchdol
(naproti autobusové zastávky Internacionální autobus č. 107, 147, 160, 359).
Každý člověk se stává hezčím, když má radost. Dopřejte si i vy, pocit radosti.

BRIGÁDA
Přijmeme šikovnou slečnu
nebo paní (vhodné pro studentky
a maminky na MD)
na občasnou přípravu snídaní v pracovní dny
nebo o víkendech v malém rodinném hotelu Carl-Inn****
na Praze 6 - Suchdol (zastávka „Kamýcká”, autobusové linky 107, 147).
Pracovní doba od 5:30 do cca 10:30.
Jedná se o samostatnou přípravu surovin, servírování
formou bufetu a následnou částečnou obsluhu hostů.
Kontaktní osoba: Zdeňka Vostrovská, provozní
(+420) 607 102 785 (lze kontaktovat každý den do 18:00)
cinn.provoz@gmail.com

www.praha-suchdol.cz
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ZDENĚK PLEŠNER ml.

on-line do 10 minut

www.powerprint.cz
osobní vyzvednutí zdarma 6× v ČR

Uzávěrka inzerce
do dalšího čísla:
15. 1. 2018
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pro SEBE sháním byt v Praze Suchdol, v OV, rozloha
50–75 m. Nebo menší domek, i před rekonstrukcí. Za nabídky děkuji. Kontakt: r.k@seznam.cz



± zabezpečení bytů a domů ² přístupový systém na čip
± montáž dveřního a okenního kování
² systém generálního klíče ± zakázková výroba
² výroba mosazného kování ± oprava starých zámků
² výroba tvarových klíčů ± soustružnické práce
² kovovýroba ± otevíraní zabouchnutých dveří bytů
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA
Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Kamýcká 814/125, Praha-Suchdol
e-mail: zdenek.plesner@repasekovani.cz
www.repasekovani.cz

Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě
 zimní zahrady
 rolety, žaluzie
 servis a seřízení oken  sítě proti hmyzu
 okenní parapety PVC, ALU
 zednické práce
 hodinový manžel
 garážová vrata
 markýzy

SLEVA 58 % na kompletní
dodávku rekonstrukce oken!

AKČNÍ
SLEVA

58 %

Budyňská 17/3a, Praha-Suchdol | mobil: 773 598 940
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz
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SMART BAMBINO
program pro rozvoj
dětského mozku

MENSA NTC LEARNING
certifikovaná školka,
spolupracujeme s odborníky
a špičkovými experty v odboru

MATES
polytechnická výuka,
certifikovaná školka,
odborný lektor

Nabízíme dopolední a odpolední kroužky i dětem, které nejsou zapsané
k pravidelné docházce do DC Mláďátka: MATES, MENSA NTC,
Montessori aktivity, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Logopedie,
Jóga pro děti a připravujeme KLUB NADANÝCH DĚTÍ.
Jesle a školka DC MLÁĎÁTKA, Kamýcká 716/93, Praha 6 - Suchdol
tel.: +420 731 218 267 | e-mail: dcmladatka.praha@seznam.cz | www.dcmladatkapraha.cz
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